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Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje
Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:
SOCIA-nadácia na podporu sociálnych zmien - právnicka osoba, Mgr. Simona Šimková, Jarná 3, Košice- fyzická osoba
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:
18.04.2016

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, konferencií, prezentácií, osvetových a vedomostných podujatí,
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa,
poskytuje:
- špecializované sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
vykonáva:
- stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
- preventívna aktivita,
služba bude vykonávať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou,
poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- zariadenie špecializovaných vyšetrovacích a liečebných zložiek, alebo
- špecializovaná ambulancia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie – vykonáva prevenciu a poskytuje liečbu
a ďalšie služby v oblasti výchovy, vzdelávania a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona:
- centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu,
metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami
s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu,
- vyhľadáva a vedie evidenciu,
- podieľa sa na zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok deťom, učí ich tieto pomôcky využívať,
- poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť pre deti v rodine, v škole alebo v školskom zariadení vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým
zamestnancom terénnym špeciálnym pedagógom a formou krátkodobých pobytov dieťaťa alebo zákonných zástupcov s dieťaťom v tomto zariadení,
- odborno-metodickú a materiálno-technickú pomoc odborným zamestnancom centier špeciálno-pedagogického poradenstva a školským špeciálnym pedagógom poskytuje
centrum so súhlasom ministerstva školstva.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky
UJ nie je zriaďovateľom inej organizácie

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Názov orgánu (meno a priezvisko...)

Druh orgánu spoločnosti

Mgr. Simona Šimková

riaditeľka

MUDr. Vanda Chovanová

správna rada

Ing.Štefan Mráz

správna rada

JUDr.Denisa Trebuľová Gregová

správna rada

Ing.Angela Michňová

revízor

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov
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Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

4

4

- z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Áno
Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód
UJ v priebehu účtovného obdobia nemenila účtovné zásady a metódy
Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného
imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
Druh zmeny zásady alebo metódy

Hodnota vplyvu na príslušnú
položku súvahy

Dôvod zmeny

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Popis položky

Ocenenie majetku a záväzkov

Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

obstarávacou cenou

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby obstarané kúpou
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou
Zásoby obstarané iným spôsobom
Pohľadávky

menovitou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok

menovitou hodnotou

Časové rozlíšenie na strane aktív

menovitou hodnotou

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

menovitou hodnotou

Časové rozlíšenie na strane pasív

menovitou hodnotou

Deriváty
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
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Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Osobne motorové vozidlo

4 roky

1/4

rovnomerna

Vibračná vodná posteľ

6rokov

1/6

rovnomerne

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Pozemky

Umelecké
diela a
zbierky

Stavby

010

011

012

Dlhodobý hmotný majetok
Riadok súvahy:

Samostatné
hnuteľné
Pestovateľsk
veci a súbory
Základné
é celky
hnuteľných
Dopravné
stádo a ťažné
trvalých
vecí
prostriedky
zvieratá
porastov
013

014

015

016

Drobný a
ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
017,018

Poskytnuté
Obstaranie preddavky na
dlhodobý
dlhodobého
hmotný
hmotného
majetok
majetku
019

Spolu

020

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

3 499

12 395

15 894

3 499

12 395

15 894

98

8 006

8 104

584

3 099

3 683

682

11 105

11 787

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

3 401

4 389

7 790

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

2 817

1 290

4 107

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
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Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku
Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Dlhodobý majetok
Osobné motorové vozidlo

Spôsob poistenia

Hodnota BO

Havarijné poistenie/ Zákonné poistenie

Hodnota PO
496

422

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok
Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť
Opis pohľadávky

Riadok súvahy

Dlhodobé pohľadávky

037

Pohľadávky z obchodného styku

038

Ostatné pohľadávky

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

040

Iné pohľadávky

041

Krátkodobé pohľadávky

042

Pohľadávky z obchodného styku

043

Ostatné pohľadávky

044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

045

Daňové pohľadávky

046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

047

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení

049

Iné pohľadávky

050

Zdaňovaná činnosť a podnikateľská
činnosť

Hlavná nezdaňovaná činnosť

493

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

493

1 099

493

1 099

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku
Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy
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Opis položky

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

5 0 2 9 1 4 6 7
Presuny
(+,-)

/SID

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie, z toho:

063

- nadačné imanie v nadácii
- vklady zakladateľov
- prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

064

Fond reprodukcie

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

067

Fondy zo zisku
Rezervný fond

069

Fondy tvorené zo zisku

070

Ostatné fondy

071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

072

5 166

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

073

-2 131

Spolu

3 035

3 998

9 164
-2 131

3 998

7 033

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

3 998

Iné

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv
Zákonná rezerva na nevyčerpanú dovolenku
Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv
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Predpokladaný rok
použitia rezervy

Druh rezervy
Zákonná rezerva na nevyčerpanú dovolenku

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

2019

Tvorba rezerv

5 0 2 9 1 4 6 7
Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Použitie rezerv

/SID

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

724

1 983

724

1 983

724

1 983

724

1 983

724

1 983

724

1 983

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

x

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy
Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Druh záväzkov
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

38

2 301

Krátkodobé záväzky spolu

38

2 301

38

2 301

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu
Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu
Sociálny fond

Hodnota BO

Hodnota PO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

216

257

Tvorba na ťarchu nákladov

243

213

Čerpanie

182

254

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

277

216

Tvorba zo zisku

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Druh cudzieho zdroja

Mena

Výška
úroku v %

Splatnosť

Forma zabezpečenia

Suma istiny na
Suma istiny na
konci
Suma istiny na
konci bežného
bezprostredne
konci BO v cudzej
účtovného obdobia predchádzajúceho
mene
v EUR
účtovného obdobia
v EUR

Suma istiny na
konci PO v cudzej
mene

Krátkodobý bankový úver
Pôžička

EUR

185

Návratná finančná výpomoc
Dlhodobý bankový úver
Spolu

x

x

x

x

185

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období
Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Strana: 6

x

x

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO
Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Prírastky

5 0 2 9 1 4 6 7
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru

4 389

3 099

1 290

2 817

zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku
zostatku grantu

3 401

584

zostatku podielu zaplatenej dane

3 954

3 954

zostatku podielu zaplatenej dane

16 956

4 295

12 661

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského
zostatok finančného príspevku od PO

343

343

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar
Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti
Opis tržby

Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti

Poradenstvo v oblasti montessori pedagogiky

Hodnota BO

služba hlavnej činnosti

Hodnota PO
2 833

515

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy
Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy
Položka výnosov

Hodnota BO

Príspevky od iných organizácií - PO
Príspevky od FO
Prijaté plnenie od poistovne za poistovaciu udalosť
Príspevok z podielu zaplatenej dane

Hodnota PO
3 337

1 898

854

1 611

2 713
16 956

7 412

Čl. IV (3) Dotácie a granty
Dotacia KSK
Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka
Opis dotácie alebo grantu

Výška dotácie alebo grantu

Dotácia KSK

72 348

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady
Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

Významná položka nákladov

5 0 2 9 1 4 6 7

Hodnota BO

/SID

Hodnota PO

Materiál

691

16 055

Energie

1 716

1 338

Cestovné

144

Opravy a udržiavanie

2 985

577

Služby

18 496

23 606

Osobné náklady

67 891

57 086

686

609

Ostatné náklady, bankové, poistenie

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane
Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

preplatenie doplnkových služieb k službe CVI pre zdravotne znevyhodnené deti

8 487

poskytnutie služieb pre zdravotne znevýhodnené deti

3 458

8 249

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

3 945

12 661

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom
Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom
Jednotlivé druhy nákladov za

Hodnota

overenie účtovnej závierky

720

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

720

Miesto pre ďalšie záznamy
Miesto pre ďalšie záznamy
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